
ЗВІТ за 2019 – 2020рр 

 

з виконання комплексної теми кафедри організації вищої освіти , 

управління охороною здоров’я та гігієни ДНМУ 

за спеціальністю 229 – Громадське здоров’я 

«Дослідження медико-соціальних моделей управлінської діяльності у 

лікувальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров’я» 

 

- термін виконання 01.2019 – 12.2021 рр.,  

- номер державної реєстрації 0119 U 0014444 

- характер НДР – прикладне дослідження 

- керівник науково-дослідної роботи – Лобас В.М, професор, д-р наук з 

держ. упр., завідувач кафедри організації вищої освіти, управління охороною 

здоров’я та гігієни 

- виконавці, штатні, з них: 

Лобас В.М., професор, д-р наук: з держ. упр., завідувач кафедри організації 

вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

Вовк С.М., доцент, д-р наук з держ. упр., професор кафедри організації 

вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

Соколова І.В., професор, д-р пед. наук, професор кафедри організації вищої 

освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

Половян Н.С., доцент, кан. екон. наук, доцент кафедри організації вищої 

освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

Марченко В.В., доцент, канд. наук з держ. упр., доцент кафедри організації 

вищої освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

Северін Г.К., доцент, канд. мед. наук, доцент кафедри організації вищої 

освіти, управління охороною здоров’я та гігієни 

Мета роботи – наукове обґрунтування, удосконалення. Розробка та 

впровадження медико-соціальних моделей управлінської діяльності у 

лікувальних закладах в умовах реформування системи охорони здоров’я з 

оцінкою її ефективності 

 

Протягом 2019-2020 рр. співробітниками кафедри організації вищої освіти, 

управління охороною здоров’я та гігієни у в рамках виконання теми отримано 

наступні наукові результати (згідно затвердженого «Плану-графіку НДР»): 

 

1. Проведено патентно-інформаційний пошук  

2. Досліджено питання щодо можливостей застосування медико-

соціальних моделей управлінської діяльності у лікувальних закладах в умовах 

реформування системи охорони здоров’я 

3. Сформовано основні напрямки сучасних перетворень медичної 

допомоги в Україні 

4. Розроблено структурно-ситуаційну модель кластерно-концесійного 

управління захистом працюючого населення 

 

 



За результатами дослідження 2019року отримана наступна науково-

методична продукція:  

 

I. Затверджені дисертації:  

- Бібліографічні дані – Вовк С. М. Механізми державного управління 

системними змінами у сфері охорони здоров'я України : дис. … д-ра. наук з держ. 

упр. : 25.00.02 / Донец. ун-т упр. Маріуполь, 2019. 410 с. 

 

II. Монографії - 

IІІ. Статті в журналах, що індексуються в Scopus чи Web of Science :- 

ІV. Статті в журналах: 

1. Вовк С.М., Вовк Т. В., Чумаріна Т. В. Питання контролю якості в 

управлінській політиці. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2019 

р. № 2 (66). С. 50-55.  

2. Соколова І.В. Мета–профіль освітньої програми підготовки 

менеджерів освіти : результати фокус-дослідження. Педагогічний процес : теорія 

і практика. (2018). № 4. С. 112-119.   

3. Соколова І.В. Медична освіта України: світові тенденції, 

європейські орієнтири і національні пріоритети. Неперервна професійна освіта: 

теорія і практика. (2019). № 2. С. 2-14. (Index Copernicus) 

4. Соколова І.В. Професійний розвиток викладачів медичного 

університету: досвід використання навчальної платформи MOODLECLOUD. 

Неперервна професійна освіта: теорія і практика. (2019). № 3. С. 14-26.  

5. Гребняк М.П., Кірсанов О.В., Таранов В.В., Н.Г. Мікрюкова 

Інноваційні аліментарні технології у системі громадського здоров’я. Єдине 

здоров’я та проблеми харчування. 2018, №2 (49). URL: 

http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues/2018/2 

 

Ⅴ. Проведення тренінгів: 

 

VІ. Статті із наукових збірників: 

1. Соколова І.В. Дидактика Нової української школи: соціокультурний 

контекст. Електронний зб. наук. праць Запорізького обласн. інст.-ту 

післядипломної пед. освіти. Випуск №3(35)/2019. URL : 

http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip35.html 

2. Соколова І.В. Стандарти забезпечення якості e-learning з 

використанням ресурсів MoodleCloud. Інформаційні технології в освіті та науці: 

Збірник наукових праць. Випуск 11. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. С. 

284-287. 

Северін Г.К. Мирович Давид Юдович. Енциклопедія Сучасної України / 

редкол.: І. М. Дзюба та ін. Київ : САМ, 2018. Т. 20. 688 с. С.482-483. 

 

VIІ. Тези, матеріали з’іздів та конференцій: 

1. Вовк С.М. Сучасна практика конценсійних партнерств в охороні 

здоров’я України. Стратегічний потенціал державного та територіального 

розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues/2018/2
http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip35.html


Маріуполь, 4–5 жовтня 2018 р. Маріуполь; Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2018. 

С. 310-313. 

2. Вовк С.М. Розвиток інноваційної діяльності малих підприємств в 

регіоні. La science et la tehnologie á l’ère de la sociètè de l’information: coll.de papiers 

scientifigues «ΛΌГOΣ» з avec des matèrsaux de la conf. scientifique et pratique 

international, Bordeaux, 3 mars, 2019. Bordeaux : OP «Plateforme scientifique 

europèrnne»? 2019. V.2.p.110. S. 17– 21. 

3. Вовк С.М., Грідіна І.Є. Основні проблеми початкового етапу розробки 

системи управління якістю. Стратегічний потенціал державного та 

територіального розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Маріуполь, 9–10 жовтня 2019 р. Маріуполь; Кривий Ріг : Вид. 

Р.А. Козлов, 2018. С. 309-311 

4. Соколова І.В. Програми liberal arts для формування кар’єрної 

компетентності у вищій технічній школі. Суспільні дисципліни як засіб 

формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: Матеріали ІI 

Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Рівне, 26-27 квітня 

2019 р.). Рівне, 2019. С.11-15. 

5. Соколова І.В. MOODLECLOUD платформа для формування 

професійної компетентності викладачів медичного університету. Інноваційні 

технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 

9-11 квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ. ІФНТУНГ. 2019, С. 231-233. 

6. Соколова І.В. Професійна підготовка фармацевтів: фокус на якість 

вищої освіти. Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів: матер. всеукр. 

дистанційної  наук.-метод. конференції   педагогічних працівників закладів вищої 

освіти,  22 квітня  2019 р. Харьків. 2019. С. 21-25. 

7. Соколова І.В. Освіта дорослих: європейський контекст. Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта-2019: інтернаціоналізація та інтеграція 

в освіті в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Між-народної наук.-практ. 

конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) Київ–Дрогобич. 2019.  С. 242 - 244. 

8. Соколова І.В. Навчання іноземних мов у країнах Європейського 

Союзу: традиції та інновації. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, 

перспективи: матеріали І міжн. наук.-практ. конф. (29–30 жовтня 2019 року, м. 

Суми). Суми. 2019. том. 1. С.101-104. 

 

VIIІ.  Список докладів на конференціях: 

Соколова І.В. Науково-методичний супровід розвитку професіоналізму 

педагогів. Розвиток професіоналізму сучасного педагога в постнекласичній 

парадигмі. Міжнародна наук.-практ. конфер. (9–10. 04. 2019 р., Черкаський нац. 

ун.-т ім. Богдана Хмельницького) 

Соколова І.В. Стандарти забезпечення якості e-learning з використанням 

ресурсів MoodleCloud. Інформаційні технології в освіті та науці. Міжнародна 

наук.-практ. конфер. (13-14 червня 2019 р., Мелітопольський держ. пед. ун.-т 

імені Богдана Хмельницького) 

 

ІХ. Список робіт студентів: 



Сальков О.М. (н.к. Мікрюкова Н.Г.) Сучасні протитуберкульозні заходи в 

системи охорони здоров’я. Перші приазовські медико-біологічні читання. 

Маріуполь, 20 квітня 2019. С.  

Пахниць К.А. (н.к. Мікрюкова Н.Г.) Аналіз захворюваності на кір в 

Україні. Перші приазовські медико-біологічні читання. Маріуполь, 20 квітня 

2019. С.  

 

X. Список патентів чи авторських свідотств.  

 

XІ. Навчально-методична робота: 

Соколова І.В. Розроблено і розміщено контент на освітній платформі 

MoodleCloud організації курсів підвищення кваліфікації викладачів у медичному 

університеті «Педагогіка вищої школи». 14 мультимедійних лекцій - презентацій  

MS Power Point (*.ppt). 

Соколова І.В. Робоча програма з дисципліни «Педагогіка вищої школи». 

[для науково-педагогічних працівників медичних закладів]. ДНМУ: Маріуполь, 

2019. 12с. 

 

ІІ. За результатами дослідження 2020 р. отримана наступна науково-

методична продукція:  

I. Затверджені дисертації: -  

II. Монографії  

Вовк С.М., Вовк Т.В. (2020). Формування механізму аутсорсингу в 

медичних закладах України. Економічна безпека національного енергетичного 

сектору в умовах глобалізації : [колект.] монографія, За заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. О.Л. Гальцової; Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 280 с. С.249–261. 

Гребняк М.П. , Кірсанова О.В., Таранов В.В., Мікрюкова Н.Г. 

Профілактична медицина і громадське здоров'я: проблеми, пріоритети, 

перспективи. Запоріжжя: 2020. 136 с. 

 

IІІ. Статті в журналах, що індексуються в Scopus чи Web of Science : -  

ІV. Статті в журналах: 

Лобас В.М., Петряєва О.Б. (2020). Передумови формування механізму 

державного регулювання соціальними гарантіями в регіоні. International Scientific 

Journal “Internauka”. Series: “Economic Sciences” Режим доступу: 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9 

Вовк Т.В., Вовк С.М. (2020) Аналіз екологічної освіти як об’єкта 

державного управління. Електронне наукове видання «Публічне адміністрування 

та національна безпека». Режим доступу: ttps://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-

7-6219 

Вовк С.М., Длугоканська В.Е. (2019) Система охорони здоров’я як об’єкт 

державного управління. Економіка, бізнес-адміністрування, право". Випуск № 

4(4). С.246-261. 

Вовк С.М., Вовк Т.В. (2019) Формування конкурентного середовища у 

соціальній сфері України. Науковий журнал з питань економіки та бізнесу 

«Підприємництво та інновації». Випуск 9. С. 131-135. 

https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-9
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6219
https://doi.org/10.25313/2617-572X-2020-7-6219


Чернишов О.Ю., Марченко В.В. (2020) Організація маркетингового 

управління в державних лікувальних закладах. Науковий журнал «Менеджер». 

Вісник Донецького державного університету управління. № 1 (86). С.23-29. 

Северин Г.К. Морозов Михайло Миколайович. Енциклопедія Сучасної 

України. Т. 21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені 

Шевченка. Київ, 2019. 712 с. С. 579. 

Северин Г.К. Москаленко Валентин Захарович. Енциклопедія Сучасної 

України. Т. 21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені 

Шевченка. Київ, 2019. 712 с. С. 630. 

Северин Г.К. Могілевський Сергій Юрійович. Енциклопедія Сучасної 

України. Т. 21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені 

Шевченка. Київ, 2019. 712 с. С. 294. 

Северин Г.К. Мірошниченко Всеволод Петрович. Енциклопедія Сучасної 

України. Т. 21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені 

Шевченка. Київ, 2019. 712 с. С. 121. 

Северин Г.К. Мирович Давид Юдович. Енциклопедія Сучасної України. 

Т. 21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут 

енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені 

Шевченка. Київ, 2019. 712 с. С. 482-483. 

 

Ⅴ. Проведення тренінгів: 

Лобас В.М., Петряєва О.Б.. Стельмашонок А.Г. Вебінар-тренінг 

«Епідеміологія, оперативний моніторинг за поширенням COVID-19. 

Нормативно-правове забезпечення заходів по подоланню епідемії» 04.05.2020 

року/ URL: https://dnmu.edu.ua/04-05-2020-vebinar-epidemiolohiya-operatyvnyy-

monitorynh-za-poshyrennyam-codid-19-normatyvno-pravove-zabezpechennya-

zakhodiv-po-podolannyu-pandemiyi/ 

Лобас В.М., Петряєва О.Б., Стельмашонок А.Г., Кіяшко І.А., Нестеренко 

О.М. On-line конференція-тренінг «Невідкладна допомога хворим з COVID-19 на 

догоспітальному етапі та реанімаційні заходи в умовах стаціонару» 08.05.2020 

року. Тренінговий центр Обласного центру екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф м. Краматорськ. URL: https://dnmu.edu.ua/08-05-2020-

nevidkladna-dopomoga-hvorym-z-covid-19-na-dogospitalnomu-etapi-ta-

reanimaczijni-zahody-v-umovah-staczionaru/ 

 

VІ. Статті із наукових збірників: 

 

VIІ. Тези, матеріали з’іздів та конференцій: 

Вовк С.М. Механізми аутсорсингу у медичних закладах України. 

Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: матеріали 

IV міжнарод. наук.-практ. Конф. (наукове електронне видання).        9жовтня 2020 

р. Маріуполь. 2020. 442 с. С. 327-330. 

https://dnmu.edu.ua/04-05-2020-vebinar-epidemiolohiya-operatyvnyy-monitorynh-za-poshyrennyam-codid-19-normatyvno-pravove-zabezpechennya-zakhodiv-po-podolannyu-pandemiyi/
https://dnmu.edu.ua/04-05-2020-vebinar-epidemiolohiya-operatyvnyy-monitorynh-za-poshyrennyam-codid-19-normatyvno-pravove-zabezpechennya-zakhodiv-po-podolannyu-pandemiyi/
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